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Repartiția apelanților în funcție de mediu

Orașe Mari

Rural + Orașe Mici

București

N/A

35%
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28%

2%

Profilul Apelantului
Date preluate în perioada noiembrie 2015 - august 2017
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Nespecificat

Cu alții/altele (cămin)

Cu copii/nepoți

Cu partener

Singur

52%

22%

5%

9%

12%

Repartiția apelurilor conform situației locative

Număr de apelanți conform categoriei de vârstă

Nedeclarat

>90 ani

80-90 ani

70-80 ani

65-70 ani

60-65 ani

50-60 ani

11%

16%

17%

27%

14%

1%

12%



Situată pe locul al doilea în statisticile europene privind 
ritmul accelerat al îmbătrânirii populației, România 
înregistrează în momentul de față o pondere de 17% a 
persoanelor vârstnice în structura populației totale. 
Mai exact, în România, o persoană din șase are peste 
65 de ani. 

În acest context, dezvoltarea unui sistem integrat de 
asistență socială a persoanelor vârstnice și susținerea 
lui reprezintă o prioritate. Cunoașterea nevoilor 
persoanelor vârstnice și colaborarea societății civile 
pot fi instrumente de lucru valoroase pentru creșterea 
calității vieții vârstnicilor.  

Punctul de pornire îl reprezintă un studiu național 
realizat în 2015 de GFK, la solicitarea Fundației 
Principesa Margareta a României, care identifica topul 
problemelor pe care le întâmpină vârstnicii ca fiind: 
situația financiară, problemele de sănătate, 
dependența de ceilalți, sentimentul de inutilitate și de 
singurătate, precum și lipsa unui interlocutor.

Mai mult, studiul arăta că aproximativ 1.500.000 de 
vârstnici sunt afectați de singurătate într-o mai mică sau 
mai mare măsură, ceea ce conduce la efecte 

dezastruoase asupra sănătății fizice, psihice și a calității 
vieții acestora.

În continuarea studiului din 2015, prezenta analiză își 
propune să ilustreze o perspectivă asupra nevoilor 
persoanelor vârstnice,  precum și asupra mijloacelor 
de sprijin existente în România, având la bază 
declarațiile și mărturiile vârstnicilor beneficiari ai 
serviciilor Telefonului Vârstnicului, o linie telefonică 
gratuită și confidențială, destinată vârstnicilor care au 
nevoie de informare și consiliere, creată de Fundația 
Principesa Margareta a României în parteneriat cu 
Fundația Vodafone România. 

Înțelegerea perspectivei vârstnicilor asupra nevoilor 
cu care se confruntă și a impactului pe care serviciile 
sociale actuale îl au în viața lor poate conduce la 
planuri de intervenție cu efecte pozitive asupra calității 
vieții acestora, promovând demnitatea la o vârstă 
înaintată.

Datele au fost colectate prin intermediul liniei de ajutor 
Telefonul Vârstnicului și reflectă în întregime 
declarațiile celor 2967 de beneficiari ai programului. 
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Identificarea provocărilor vârstei a III-a reprezintă una dintre misiunile asumate de Telefonul Vârstnicului. Pentru 
o evaluare corectă, fiecare caz este preluat și analizat în întreaga sa complexitate. În funcție de nevoile 
identificate, operatorul specializat alege modul optim de răspuns sau intervenție, pe care îl propune apelantului. 

De-a lungul celor doi ani de activitate, am observat că nevoile declarate pot fi cuprinse în cinci mari categorii.

Principalele nevoi identificate în 
rândul persoanelor vârstnice

1537 681 524 348 183

Nevoia de 
informații diverse

Nevoia de îngrijire și sprijin 
practic în funcție de gradul de 

dependență 

Nevoia de sprijin
emoțional

Nevoia de sprijin
financiar și material

Nevoia de a fi activ
la vârsta a III-a

și de participare socială

681 524 348 183



Cei mai mulți apelanți ai Telefonului Vârstnicului au nevoie de diverse tipuri de informații utile sau practice. 
Izolarea și discriminarea socială a persoanelor vârstnice, cât și migrația accentuată a familiilor tinere din ultimii 
ani au dus la limitarea accesului persoanelor vârstnice la informație. Astfel, acest fenomen se conturează ca o 
problemă centrală. Accesul limitat la informație este cauzat și de incapacitatea vârstnicilor de a se adapta la 
mijloace moderne de comunicare. Lipsiți de informare și îndrumare, aceștia nu pot accesa serviciile la care au 
dreptul. 

În urma analizei, reiese faptul că ponderea persoanelor care au solicitat diverse informații este mai mare în 
orașele mari și București – 55%, față de 38% care locuiesc în mediul rural și orașele mici.

Solicitările de informații diverse ale apelanților au fost soluționate prin serviciul Telefonul Vârstnicului conform 
formulărilor adresate, redirecționate după caz către: ONG-uri (23%), mass – media (5%), instituții publice (46%), 
sau către alte surse publice de informare (26%).

Nevoia de informații diverse
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Vârsta a III-a este de regulă asociată cu o stare de 
sănătate deficitară, care poate duce la un anumit grad 
de dependență. Odată cu trecerea timpului, cei mai 
mulți vârstnici dobândesc afecțiuni care le 
diminuează mobilitatea și posibilitatea de 
autoîngrijire. În ceea ce privește apelanții Telefonului 
Vârstnicului, raportat la gradul în care depind de 
îngrijitori sau de persoane apropiate, aceștia au 
adresat solicitări punctuale cu privire la nevoile lor: 
informații medicale, asistență medicală specializată, 
îngrijire personală, suport în activități de menaj, 
supraveghere specializată, sprijin la cumpărături și 

procurarea de rețete medicale, informații despre 
cămine și proceduri de instituționalizare.

Conform localizării apelanților, cele mai multe solicitări 
au fost primite din București, Transilvania și Muntenia. 
În Moldova, numărul persoanelor care au solicitat 
îngrijire la domiciliu îl depășește pe cel al persoanelor 
care au semnalat probleme medicale sau al celor care 
au solicitat soluții privind instituționalizarea. Situația 
este similară și în Oltenia. Numărul solicitărilor 
înregistrate cu privire la instituționalizare rămâne 
scăzut în zona Dobrogei și cea a Banatului. 

Nevoia de îngrijire și sprijin practic
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În contextul unui lung șir de transformări fiziologice, 
psihologice și sociale, persoanele vârstnice 
înregistrează o nevoie semnificativă de sprijin 
emoțional. Prin sprijinul potrivit, criza adaptativă la 
noile condiții bio-psiho-sociale, pe care le impune 
îmbătrânirea, este depășită mai ușor.

Sentimentul de singurătate pe care îl mărturisesc 
vârstnicii, cauzat de absența unui partener de viață 
sau a unui interlocutor, se traduce adesea în 
dificultatea de a împărtăși lucrurile care îi preocupă, 
imposibilitatea de a cere un sfat sau doar de a 
povesti despre problemele cu care se confruntă.

Conform studiului realizat în 2015 de GfK, la 
solicitarea Fundației Principesa Margareta a 
României, jumătate dintre cei intervievați s-au 
declarat afectați de faptul că se simt singuri și nu au 
cu cine discuta. 

Dintre cei care au apelat la linia de ajutor pentru 
sprijin emoțional, 76% au declarat că locuiesc 
singuri , 7% împreună cu partenerul, 6% cu nepoții și 8% cu alte persoane sau că se află într-un mediu instituțional, iar 
3% dintre apelanți au ales să nu comunice detalii legate de situația lor locativă. 

Un aspect important este faptul că nu toți vârstnicii care se simt singuri locuiesc cu adevărat singuri în gospodărie 
(21%).  Grijile și îndatoririle zilnice ale membrilor familiei ajung să îi priveze pe vârstnici de atenția și afecțiunea de care 
au nevoie. Vârstnicii ajung să se izoleze, suferind din cauza neputinței și neglijării.

Ca răspuns la problema singurătății au fost abordate trei soluții. 

Nevoia de  sprijin emoțional
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Repartiția solicitărilor pentru sprijin emoțional conform situației locative

Nu au ales un serviciu

ONG-uri

Cluburi seniori

Reapelare periodică

69% 6%

5%

20%

Prima soluție constă în reapelarea regulată a 
vârstnicilor, serviciu al liniei de ajutor Telefonul 
Vârstnicului care răspunde nevoii de socializare și 
comunicare emoțională. Vârstnicii care au optat 
pentru acest serviciu sunt apelați săptămânal de 
către un operator sau voluntar calificat, pentru 
socializare și comunicare emoțională. Până în 
prezent peste 20% dintre vârstnicii afectați de 
singurătate au beneficiat de acest serviciu. 

Cea de-a doua soluție reprezintă direcționarea 
vârstnicilor către ONG-uri a căror activitate permite 
interacțiunea directă a vârstnicului cu personalul 
specializat sau cu voluntari, prin vizite regulate la 
domiciliu sau prin activități organizate de către 

aceștia, în localitățile unde își desfășoară activitatea. 

Cea de-a treia soluție identificată este direcționarea către cluburile de seniori. Prin intermediul activităților recreative și 
socio-culturale, sunt stimulate comunicarea și participarea persoanelor vârstnice la viaţa socială, susținând totodată 
un stil de viaţă activ. Acest lucru conduce, printre altele, la menţinerea capacităţilor fizice şi intelectuale ale vârstnicilor. 

69% dintre cei care au recunoscut problema singurătății au ales să nu apeleze momentan la niciuna dintre soluțiile propuse.

Soluții privind problema singurătății



Nevoia de sprijin financiar și material

11%  dintre apelanți ne-au semnalat situații financiare precare, confirmând astfel concluziile studiului realizat de 
GfK în 2015, care identifică aspectul financiar ca fiind o problemă majoră în rândul vârstnicilor. Majoritatea 
vârstnicilor susțin că nevoile personale depășesc adesea veniturile. Ajustându-și cu greutate stilul de viață în 
conformitate cu veniturile post-pensionare, cei mai mulți vârstnici trăiesc dramatic declinul financiar. Situația 
este cu atât mai dramatică pentru cei care obișnuiau să se întrețină din muncă zilieră. Aflându-se în 
imposibilitatea de a mai munci, aceștia ajung în pragul sărăciei.

Județele unde s-au înregistrat cele mai multe astfel de cazuri sunt Prahova, Galați, Brașov și Iași.

În categoria nevoi financiare și materiale sunt 
incluse locuințe sociale, pachete de alimente, 
hrană caldă, tichete sociale sau bani. Aceste 
solicitări au fost direcționate spre ONG-uri sau 
fundații care se ocupă de cazuri sociale (70%), 
DGASPC-uri (14%), Primării locale (10%), cantine 
sociale (2%) și spre policlinici sociale (4%).
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Nevoia de a fi activ și de participare socială

Odată cu pensionarea, o mare parte dintre vârstnici își pierd rolul social, devin inactivi ori experimentează 
sentimentul inutilității. Cei care locuiesc cu familia își canalizează, de obicei, energia spre activități în gospodărie, 
îngrijirea nepoților sau alte activități în care sunt solicitați de familie, daca relațiile sunt armonioase. Nevoia de a fi 
util găsește astfel un răspuns, menținând în continuare vârstnicul activ și implicat în viața socială.

Pentru seniorii care vor să fie activi, însă nu au această opțiune, am propus apelanților ca alternative: acțiuni de 
voluntariat în comunitate, participarea la activitățile organizate în cluburile de seniori sau implicarea în activități 
creative și recreative la domiciliu, conform graficului de mai jos. 

0 20 40 60 80 100 120

Voluntariat în comunitate

Cluburile de seniori

Activități recreative la domiciliu 7

73
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Soluții propuse pentru activarea vârstnicilor



În urma analizării datelor colectate prin intermediul 
liniei Telefonul Vârstnicului, reiese că, de cele mai 
multe ori, vârstnicii nu comunică o singură nevoie, 
fiind necesară identificarea fiecărei nevoi, încadrarea 
acesteia și oferirea de soluții specifice.  

O parte dintre solicitări au rămas fără răspuns, 
vârstnicii negăsind sprijinul necesar în comunitate 
din motive care depășesc sistemul de asistență: lipsa 
de personal calificat, fonduri insuficiente pentru 
servicii de îngrijire la domiciliu, locuri limitate în 
căminele de stat și liste lungi de așteptare, servicii 
dezvoltate doar în marile orașe, lipsa programelor de 
susținere a îmbătrânirii active la nivel național etc. 

Tendința de creștere a solicitărilor, pe fondul creșterii 
ponderii populației vârstnice, determină necesitatea 
unei dezvoltări accelerate a serviciilor specifice 
de asistență socială, inclusiv în zonele rurale. 

S-a constatat lipsa unui serviciu specializat, 
exclusiv adresat persoanelor vârstnice, în cadrul 
direcțiilor de asistență socială din țară. Vârstnicii sunt 
luați în evidență doar în cazul în care se încadrează în 
categoria persoanelor adulte cu dizabilități, cei mai 
mulți așteptând dezvoltarea unui handicap fizic sau 
psihic pentru a putea beneficia de servicii sociale. 

Pentru vârstnicii care sunt în continuare activi și simt 
că încă mai au multe de oferit comunității, 
posibilitățile de a se reinsera pe piața muncii sunt 
puține, mai ales în orașele mici. Lipsa programelor de 
reinserție a acestei categorii de risc, cât și 
mentalitatea generală cu privire la capacitatea 
acestora de a face față cerințelor, îi determină pe 
mulți dintre vârstnici să se resemneze și să se izoleze.

Telefonul Vârstnicului continuă demersurile de 
promovare a unui stil de viață activ la vârsta a III-a, 
atrăgând atenția asupra impactului pozitiv al 
implicării vârstnicilor în comunitate. Energia și 
cunoștințele vârstnicilor pot fi valorificate în 
comunitate și transmise generațiilor tinere. În 
contextul fenomenului de îmbătrânire accelerată a 
populației, care poate duce în timp la un deficit 
economic, vârstnicii pot reprezenta o resursă 
socio-economică importantă. 

De asemenea, Telefonul Vârstnicului își propune să 
stimuleze colaborarea instituțională, printr-o 
permanentă deschidere către transferul de informații 
cu privire la serviciile existente, facilitând totodată 
accesul vârstnicilor la serviciile disponibile din 
fiecare comunitate. 

Concluzii



Telefonul Vârstnicului este o linie telefonică gratuită și confidențială, accesibilă la nivel național care: 

răspunde prompt vârstnicilor care au nevoie de o informație;
oferă sfaturi sau îndrumare către resursele necesare vârstnicilor;
alină singurătatea vârstnicilor prin conversație și ascultare;
încurajează voluntariatul și implicarea seniorilor activi;
oferă consiliere familiilor care au nevoie de soluții pentru îngrijirea vârstnicilor;
reprezintă un instrument de legătură între actorii implicați în asistența vârstnicilor, instituții publice, 
ONG-uri, furnizori de servicii;
cartografiază provocările și resursele la vârsta a III-a.

În baza de date a proiectului există:

Administrații locale, judecătorii, notariate, cabinete de avocatură, poliții locale
Agenții de recrutare și plasare îngrijitori la domiciliu și cursuri de îngrijitori la domiciliu
Cămine de stat și private
Cantine sociale
Case de Pensii
Centre de zi
Cluburi de seniori
Companii și ONG-uri de îngrijire la domiciliu
Companii și ONG-uri de îngrijiri paleative
Clinici sociale
Case de ajutor reciproc ale pensionarilor
Fundații și asociații

Linia de ajutor Telefonul Vârstnicului reprezintă prin prisma serviciilor oferite un instrument de legătură între 
actorii implicați în asistența vârstnicilor, instituții publice, ONG-uri și furnizori de servicii. Practic, soluțiile propuse 
ca răspuns la problemele identificate ale vârstnicilor înseamnă informații practice, utile și redirecționări 
punctuale spre resursele existente în comunitățile locale, fiind un program care acționează la nivel național.

Acestea însumează peste 400 de instituții și organizații care oferă multiple servicii prin intermediul angajaților 
săi în toate punctele de lucru, în sedii mari sau filiale pe care le au în țară, conform obiectului de activitate.



0800 460 001

www.fpmr.ro
www.telefonulvarstnicului.ro 

telefonulvarstnicului@principesa.ro 

Răspundem cu suflet
vârstnicilor din România

Gratuit    Serios  Confidențial

Dincolo de ALO, o voce caldă și prietenoasă este disponibilă pentru a răspunde 
întrebărilor și grijilor dumneavoastră. Răspundem cu suflet vârstnicilor din România, 

de luni până vineri, între orele 08.00 și 20.00 și sâmbătă între orele 08.00 și 16.00. 


